
Hej på er! 

30-31/5: 

Jag ska försöka skicka er en liten hälsning från Australien. Resan gick över förväntan bra. Jag fick åka 

med mina grannar till Stockholm, så jag tog Arlandabussen därifrån. Bekvämt och bra. Det var 

jättelånga köer med folk som tänkte åka till Mellanöstern. När jag köat länge och hittat den bortersta 

gaten som fanns, fyllde vi snart planet. Det var tio platser tvärs över planet. Vi fick god lunch, som 

bestod av Waldorf-sallad, biff med grönsaker, hallonpaj, ostbricka och kaffe med chokladbit. 

Emirates, de kan bjuda på kalas de! 

Efter nästan sju timmars flygning landade vi i Dubai. Där fraktades vi med buss en lång tur, sedan 

med tåg och diverse rulltrappor och hissar. Det verkade också vara till den sista gaten, som fanns. Där 

fanns en massa lyxiga affärer, mysiga orientaliska restauranger med dunkelt lysande, flätade 

japanska lyktor. Många passagerare passerade, indier i färgrika saris, ungdomar i sönderskurna jeans 

och långa skjortor, gamla vithåriga mormödrar, som ofta hjälpte sin gamle make. Det var en riktig 

teaterföreställning att titta på. Till sist öppnades gaten till Perth, betydligt enklare än de orientaliska 

"väntrummen". Jag fick en plats vid gången, drog något "gammalt över mig" och somnade. Jag hade 

sådan tur att jag sov nästan hela MIN natt. 

Tid för landning i Perth efter en lång flygning över Indiska Oceanen ner till södra delen av Australien. 

Där såg jag tidig solnedgång klockan fem, eftersom det ju är vinter. I morgon är den första 

vinterdagen, den 1 juni. Det var åter en lång, lång väntan innan vi kom fram till gaten på grund av 

livlig trafik. Jag hoppades att Pär-Johan skulle finnas kvar! När vi väl släppts in och vandrat genom en 

lång korridor, nedför långa trappor, kom vi till passkontrollen. Väntan! Vi kom till en stor hall. Genom 

den skulle vi vandra MED vårt bagage fram och tillbaka sex gånger! Till slut tullen! Jag behövde gå en 

extra omväg och förstår inte varför. DÄR står Pär-Johan! 

Vi körde hem på nybyggda vägar och anlände till slut till 55 Welwyn Avenue. Underbart att komma 

hem och få en ytterligare välkomstkram. Pär-Johan visade allt vad de gjort i huset sedan förra gången 

jag var här för fem år sedan. De hade byggt om två nya badrum och duschrum med moderna 

kakelväggar, tvättfat med lyxiga kranar och duschar. En hel del ny konst från olika delar av världen på 

väggarna. Trädgården renoverad kring poolen och uteplatsen med betong (med stenar i) i stället för 

plattor. Längs gångarna fullt av krukor med gröna växter. 

Jag fick melatonin och lite smärtstillande för axeln och sedan sov jag gott till fram på morgonen. 
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Pär-Johan kom och väckte mig med tjock varm morgonrock till kaffe kring det runda bordet. Lite kallt, 

13 grader (inomhus), men härligt att frukostera med Pär-Johan och att få färdig frukost. Vi firade min 

födelsedag och jag fick en ny mobiltelefon. Vi gick igenom vad man kan göra med den och jag fick en 

jättefin manual till den, som Pär-Johan själv hade skrivit. Man tror ju nästan man fyller 100. Ja, 

firandet var inklusive sång! När vi gått igenom en hel del som man kan göra på den nya telefonen åt 

vi lunch vid poolen, för solen tittade fram och det var riktigt fint vinterväder med +19 grader. Det kan 

väl duga bra på vintern. Efter maten tog vi en promenad längs Canning River och såg eukalyptusträd, 

mimosa som började blomma och stora jakarandaträd. Vi gick på en härlig stig mellan alla dessa träd. 



Längs floden låg också flera nybyggda, stora hus i 10-15-miljonersprisklassen (SEK) med utsikt över 

floden. När vi kom hem hade molnen åter dragit upp på himlen. En härlig promenad!  

På kvällen var vi och lyssnade på ett föredrag om pensionssparande och investeringar. Jag hängde 

med LITE grand, dels för att föredragshållaren visade bilder och för att jag själv hört liknande 

föredrag. Vi hörde föredraget i staden Fremantle, som ligger ungefär en mil bort. På vägen hade vi 

vacker utsikt över Swan River bort mot Perth. På himlen sken en fullmåne vackert över oss. När vi 

kom hem, där det var mörkare, såg vi också en massa stjärnor. 
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Idag levde vi under de sista vindarna av stormen över Kina. Blåsten drev regnmolnen över oss och 

tömde dem plötsligt, när de kände för det. När vädret visar sig från sin negativa sida hamnar jag i ett 

verkligt spa. Jag får mer eller mindre häftig behandling för min axel, som har gjort mer eller mindre 

ont under ganska lång tid. Behandlingen består av ”hårdhänt” manuell behandling och ett par gånger 

om dagen även elektrisk behandling. På kvällen deltog jag i en svensklektion, som ägde rum i TV¬¬-

rummet. Två av deltagarna visade sig vara läkare. Efter kursen tyckte Pär-Johan att de skulle 

behandla stackars mamma, vilket de gjorde. Som ni märker så får jag riktig spa-behandling.Det var 

riktigt trevligt att få deltaga i svensklektionen. Eleverna var en australiensk läkare, som var en riktig 

rolighetsmakare, lite lik mitt barnbarn Henrik. En kvinna från Mexiko som hade bott i Norge och ska 

flytta dit igen. Samt en läkare från Sri Lanka. Lektionen avslutades med att de intervjuade mig. Det 

gick att ha enkla samtal. Ett par frågor var: Gillar jag ABBA? Tittade jag på Melodifestivalen? Som svar 

på ABBA berättade jag lite om ”Kristina från Duvemåla”. När vi pratade om konjugering av starka 

verb diskuterade vi vid verbet svära svordomar på olika språk. Det var en glad och skrattfylld lektion. 

Pär-Johan tog mig också till en liten kinesisk doktor, där jag fick influensaspruta, för nu när det är 

vinter har man mycket influensa här. Jag blir verkligen väl omhändertagen. Till middag fick jag en 

underbar och nyttig blomkålssoppa, som tillagades i en mirakulös tysk matlagningsmaskin. Man 

hällde i blomkål och lite tillbehör. Sedan maskinen jobbat 20 minuter inför två beundrare, sattes en 

underbar soppa på bordet. Därtill åt vi nyinköpt Stiltonost. En god start inför kvällens lektion och 

sjukbehandling. 

Efter denna dag sov jag hela natten! 
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Jag vaknade invid en termometer, som visade att det var 18 garder inomhus och 19 utomhus. Vi 

frukosterade vid poolen, där solen och t.o.m. värmen hälsade oss inför en ny dag. En sådan vinterdag 

kan man inte klaga på, när datorn talar om för en att det är vad en sommardag i Sverige samtidigt 

bjuder på. Naturligtvis ingår sjukbehandling av armen samt utbildning i mobiltelefonanvändning samt 

hjärnjympa. Alltsammans mer eller mindre varje dag. Dessutom naturligtvis promenader, prat och 

annat behövligt. Som ni förstår kan t.o.m. en pensionär ha SEMESTER. 

Nu måste jag gå och träna armen. Det gäller att sköta sig, så den personliga tränaren inte blir 

missnöjd.  
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Klockan är fem och solen går ner och presenterar en vacker solnedgång mellan de stora träden. Idag 

har man verkligen glömt att det är höst. Vi åt frukost ute i trädgården och det var redan då varmt och 

skönt. I trädgården är en stor pool, som man kan simma i, dock inte vid denna årstid. Flera stora 

exotiska träd bildar gräns runt trädgården. Det finns eukalyptusträd, persikoträd, jakarandaträd, som 

är stort, stort, mullbärsträd intill verandan, mandrinträd, som bär frukt nu och ett jättelikt citronträd 

med stora frukter. I blomkrukor växer olika kakteer. Rosenbuskar, som är lika höga som huset 

omsluter entredörren. Man känner sig som att man sitter i en djungel eller regnskog i mild 

temperatur, trots att vintertiden har börjat. Trädgården är omsluten av bambustaket och det är 

ingen insyn från några grannar. Idag var vi mycket ute i trädgården och lekte sommar i 23 graders 

värme. 

En massa blad från de stora träden hade fallit ner, så Pär-Johan hade en stor blåsning, så att det blev 

så snyggt. Efter kvällsmaten hade vi svenskundervisning tillsammans. Pär-Johan har haft elever varje 

dag i veckan. Det är roligt att få vara med och se hur intresserade eleverna är. Det är roligt att se det 

dagliga livet här, vilket denna veckan även innefattar en ung kvinna från Frankrike, som bor här som 

Bed and Breakfast-gäst. Man ser henne bara en stund på kvällen. 
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En ny dag! Solig och varm! Vindstilla! Den är som en sommardag i Sverige, trots att vi här är flera 

dagar in på vintern. Alltså, vi började med frukost i trädgården. Var det enligt LCHF eller ej? Vi läste 

The Australian eller text-tv (på mobilen), pratade och jämförde. Härligt med sällskap till frukost, ja 

även till andra måltider. 

Efter leverans av ytterligare tillskott till mitt lyxiga spa (en massagestol), beslöt vi att göra en utfärd 

till Indiska Oceanen, som ligger en och en halv mil från huset. Vi passerade över både Canning River 

och Swan River. Havet bredde ut sig nedanför våra fötter med mängder av stora böljor (och en massa 

surfare). Vi började med en måltid på Indiana Tea house i Cottesloe, som är en lyxig resaurang med 

utsikt över havet och stranden. Vi hade mycket att fira om man slår ihop alla firandsvärda händelser i 

slutet av maj och början av juni, min födelsedag, Mors dag, min resa till Australien, spaets nytillskott 

och Sveriges nationaldag. 

Vi åt barramundi, som är en typisk australiensisk fisk i laksa (en specialsås) och grönsaker. Eftersom 

det var så mycket att fira och eftersom det var vår första måltid utanför hemmet, drack vi "sparkling 

wine" därtill. En underbar måltid med god mat, stora böljor, en hel ocean, och så PÄR-JOHAN vid sin 

sida! Efter måltiden promenerade vi längs stranden och tog bl.a. en del foton.  

När vi kom hem såg vi den vackra solnedgången klockan fem. 
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Sveriges nationaldag firade vi med både gravad lax och Sveriges flagga. Kan man göra det bättre om 

man ska fira på tu man hand på helt andra sidan av jordklotet. Vädret bjöd på både sol och regn, så vi 

bar tvätt inneifrån och ut och utifrån och in. Tvätten torkade flera gånger fortare ute än inne även 

om det regnade. Det var tvätt efter B&B-gästen. Vi gick igenom vårt nu etablerade schema för både 



kropp och själ. Pär-Johan måste hitta på en massa knep och knåp efter myndigheternas 

bestämmelser att låsa in poolen, så att något litet barn, som inte finns, skulle komma på idén att 

klättra äver staket och grindar, för att dränka sig i poolen. Nästa vecka kommer det en kontrollant för 

att kolla att det kommer att vara en omöjlig uppgift för ett stackars barn. 

Vi följer med i lokal- och världshändelser, utbyter förnuftiga synpunkter, tränar hjärna och muskler, 

äter, dricker kaffe och promenerar. Även idag har vi haft fint väder med lite värme, när det inte har 

regnat. Det är bra att man kan vara utomhus, för liksom mycket här är upp och ner, så går man ut, 

när man vill värma sig och in när man vill frysa. Särskilt på natten måste man klä på sig flera lager 

kläder, om man inte vill frysa till en isklump. 

Solen går ner klockan fem. Snart är det årets kortaste dag. Visst är allt uppochnedvänt Down under? 
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Ytterligare en underbar frukost i sol och värme i trädgården. Tänk vilken vinter! Det är nästan bättre 

än när det är riktig sommar, för då är det ofta för varmt. Morgonens ritualer! Jag läser några 

intressanta artiklar i den australiensiska tidningen. Det står mycket om Asien, om Indien och Kina. 

Där var en artikel som handlade om att många muslimer som är födda i Australien reser till IS och 

deltar i kriget. Det stod också om hur viktigt det är att integreras i det samhälle där man lever!!!! 

Problemen är desamma. Vi hade en härlig dag i trädgården, diskuterade olika frågor, läste. Omkring 

klockan halv fem, när solen började gå ner, gick vi en skön promenad, förbi de vackra nybyggda 

villorna längs Canning River, som flyter fram bred och mäktig.  

En skön sommardag till under den australiensiska vintern!  
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Hej, åter en ny dag, åter en ny vecka med solig morgon och frukost i trädgården. Vi har varit och 

handlat australiensiskt kött, som är bland det bästa i världen? Eller hur? På kvällen stekte Pär-Johan 

det till en jättegod middag med oerhört mör och god biff. Dessförinnan hade vi arbetat lite i 

trädgården, planterat och så. Sedan var det tid för den dagliga promenaden bland olika villor i 

området ner till Canning River, som flyter stolt genom det låga landskapet. Längs promenadvägarna 

växer alla de exotiska träden, som jag tidigare berättat om. De vita eucalyptusträdens stammar lyser 

mot de brända trädstammarna, som svartnat efter olika bränder, anlagda eller de som hänt av en 

olyckshändelse. Rosorna blommar nu väldigt rikligt kring flera av husen, som vi går förbi. Än så länge 

känns det inte som vinter, jag hoppas det fortsätter så ett tag till. 

Snart är det tid för kvällsgymnastik och aftonens knådning i den sköna massagestolen. 

God natt!  
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Kurser online! Jag bor ihop med en flitig lärare i svenska. Efter förmiddagens olika arbetsuppgifter 

åkte vi till ett närliggande centrum och slulle skaffa Medicare-kort till Kerstin. Man måste ha det för 

att kunna få tillbaka pengar på besök hos doktorn (Sverige har en ömsesidig överenskommelse med 

Australien). Vi gick ju till doktorn första dagen för min influensaspruta. Dessutom behövdes kortet 

som en id-handling för att kunna registrera mitt SIM-kort i mobiltelefonen (som ju är ny) då mitt pass 



inte ville fungera som id-handling. Vi kom in i ett gigantiskt rum som är till även för arbetslösa. En 

inskrivare fördelade oss till de olika handläggarna. Man fick sitta och vänta en halvtimme innan man 

blev uppropad. Man hörde överhuvudtaget inte, när man blev uppropad. Tur att Pär-Johan var med, 

så att vi kom fram till en trevlig "tjänstekvinna". Sedan var jag registrerad och vi kunde gå iväg till 

centrumet. Där fanns en oerhört stor biografsalong, med 15 stycken stora salonger. Vi såg "San 

Andreas", en intressant, välgjord, men förskräcklig film om jordbävningar. Publiken bestod av 

omkring 20 personer, för det var en tisdag eftermiddag. Pär-Johan har alltid tyckt om förskräckliga 

framtidsfilmer. Jag, och han också, kommer ihåg när jag följde med honom till diverse sådana för 30-

38 år sedan. 

Efter "näringen" för själen gick vi till en Thai-restaurang och åt en väldigt god kycklingrätt. Efter att vi 

avnjutit den i lugn och ro, åkte vi hem, där nya elever väntade på en långlektion. 
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I dag skall det hända något, som jag aldrig varit med om i hela mitt liv. Jag skulle gå på en 

pedikyrsalong. Det var ingen salong, utan ett intimt litet rum, med vita och gråa väggar. På flera 

hyllor stod flera knypplade ljusstakar med värmeljus i. Lugn musik spelades. Jag skulle ligga på en 

säng. En vacker liten flicka kom in och frågade om jag ville ha kaffe. Jag tackade ja för att ha något att 

göra och kanske för att lugna ner mig. Det är ju nervöst att komma till sådana lyxiga ställen som man 

inte är van vid. Men det var en rar flicka, som pratade engelska med mig. Hon frågade om jag bodde i 

närheten. Jag sade att jag var från andra sidan jordgloben och att jag besökte min son, som bor här. 

Sen pratade vi lite då och då. Jag sade att det var första gången i mitt liv, som jag var på 

pedikyrbehandling. Hon sa att igår var det första gången hon skypade! Vi konstaterade att allt händer 

alltid för första gången. Först tvålade hon in fötterna i underbar mjuk tvål i vatten som var underbart 

varmt och skönt. Jag njöt av all behandling, filande och klippande. Hon packade in fötterna, utom 

tårna, i någon speciell undergörande olja i en sorts bandage, som skulle göra hälarnas förhårdnader 

mjuka, så de kunde skalas av. Det hela packades sedan in i gladpack i 20 minuter innan 

"avskalningen". Hela fotbehandlingen tog en timme och var verkligen en himmelsk upplevelse.  

Vilka andra mammor får en sådan morsdagspresent av sin son?? 

Efter lunch i trädgården gick vi en promenad klädda i shorts och t-shirt längs Canning River till den 

flöt samman med Swan River. Som sig bör såg vi svarta svanar där och även flera vita. Vi såg en 

albatross flygande eller om det nu var en pelikan? (Det VAR en pelikan!) En hel regatta av segelbåtar! 

En underbar promenad som toppades av en god glass, som också toppades av godsaker. På 

hemvägen gick vi under bron, på vilken trafiken gick över floden. Den bron var fortfarande byggd av 

trä!!, trots att den bär tung trafik. En paradisisk dag!!  
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Idag var det dags för utfärd till hamnstaden Fremantle. Det är Perths hamnstad och den ligger där 

Swan River rinner ut i havet. Det var här de första européerna anlände på västra sidan av 

kontinenten. Det fanns förstås fästning och försvarsvallar vid stranden. Nu finns det också en 

vandringsväg där, med informationstavlor om hur aboriginerna levde och livnärde sig. Om vi hade 

haft tid skulle det ha varit intressant att följa den stigen och lära sig om urinvånarnas liv. Vi fortsatte i 

stället till hamnen. Man hade rekonstruerat en gammal järnväg för varutransport. I hamnen finns det 



naturligtvis en massa skepp och båtar, men också flera "seafood"-restauranger. Vintern bjöd 

fortfarande på sommarväder, så vi satt ute och njöt av ostbakad hummer och räkor kokta i vitlöks-

smör. En trevlig stund med god mat och intressanta samtal. I hamnen fanns fina statyer av fiskare, 

som drunknat under sitt arbete. Nästan alla, som omkommit, bar italienska namn. 

Vi gick huvudgatan tillbaka genom staden. Den var kantad av imponerande fasader i viktoriansk stil 

med ornament och olika texter. Det hade nog varit betydelsefulla handelshus av olika slag där. 

Tittade man närmare på dem så bestod de endast av fasader och husen bakom var av enklare eller 

modernare modell. Man tänkte på Potemkin, som byggde om S:t Petersburg, när kejsarinnan 

Katarina den Stora skulle besöka staden. Bra idéer förblir användbara. 

När vi åkte hem hängde regnet i luften och vi trodde att det fina vintervädret skulle vara slut. Men 

när vi kom hem kunde vi räfsa löv. Det verkar finnas många fler löv på de australiensiska träden än på 

de svenska. Det var också så att så fort man räfsat upp dem och vände sig om, så var marken åter 

täckt med nya löv. När vi var färdiga med höstarbetet för denna gång, kom kvällens elever i svenska. 

De pratade redan ganska bra svenska så vi hade ett intressant samtal och jämförde hur det var att 

leva i Australien och Sverige. Båda hade bott en kortare period i Sverige. En av dem var född i 

Sverige, men flyttade med sina föräldrar till Australien, då hon var åtta år. De var tvungna att endast 

prata engelska, för hennes lillasyster hade svårt att lära sig ett nytt språk. Den kvinnan, som är i 

sextioårsåldern, är läkare och höll på med en massa andra roliga grejer också. Hon håller på att 

författa en bok om Sverige. Därför vill hon lära svenska igen. 

Som avslutning på en intressant dag tittade vi på gamla diabilder, som Pär-Johan tagit som tonåring. 

Oj, vad alla var unga.  
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Grått väder, men när vi fått frukosten färdig, tittade solen fram och det blev frukost i trädgården. 

Idag måste huset prepareras för nya gäster och Pär-Johan städade som bara den. Jag räfsade och 

räfsade höstlöv mitt på sommaren! Det var riktigt roligt att räfsa löv igen. Solen bestämde sig för att 

värma oss hela dagen. På eftermiddagen kom de nya gästerna och Pär-Johan installerade dem. 

På kvällen kom eleven i svenska, som bl.a. skulle ställa frågor till mig. Pär-Johan börjar liksom 

Ingegärd slå ihop flera yrken. Efter middagen ser vi på några fler gamla diabilder. Kul att återuppleva 

hur vårt liv var för 35 år sedan. 
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Idag har det varit lite av en "vilodag" med endast räfsning, promenad och en kurs.  
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Idag var det städning igen och iordningställande för nya gäster. Det är intressant att följa sitt barns 

vardagsliv, när man ju inte har tillfälle att göra det så ofta. Intressant att se hur den person har 

utvecklats, som man levde tillsammans med när han var barn. Det är roligt att se att det blivit en bra 

och duktig människa av barnet, som man en gång uppfostrade. Det är nyttigt och en förmån att få 

lite sammanhängande tid tillsammans. Vi har det fortfarande kul, och "jobbar" ihop med allt möjligt i 



kök och trädgård och med dator. Ofta inskränker sig mina insatser till att titta på. Det är roligt att 

bara kunna prata utan att räkna ut vad klockan är här och där och att vara beroende av Skype. Halva 

tiden återstår vad härligt! För mig är detta också en bra spa-vistelse. Jag får värmeomslag, gymnastik 

och massage på min axel, som har gjort ont nästan ett halvår. Jag kan röra den bättre, men det gör 

fortfarande ont. 

Efter att städningen var klar (det är bra att det behöver städas ganska så ofta, för den som städar 

håller värmen, vilket ofta är svårt inomhus på kvällarna) och gästen hade kommit, gick Pär-Johan och 

jag ut och åt på en nyöppnad restaurang i närheten. Vi satt i chambre séparée. Där var tystare, så 

man kunde prata med varandra. Vi åt "sirloin" och gav oss via mobiltelefonen en liten lektion i var på 

kossan denna köttbit hörde hemma. Hemfärd genom den dåligt upplysta sta´n. 
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Måndag morgon. Vi hade kommit överens med Ingegärd att skypa, nu när hennes gäster hade rest. 

Hos oss var det måndag morgon och hos henne söndag kväll. Hon satt i kvällssolen på sin förstukvist. 

Tänk att vi kunde prata tillsammans som om vi satt i samma rum. Vi berättade för varandra om våra 

upplevelser med våra olika gäster. Tänk vad den nya tekniken kan ge oss upplevelser, det vill säga om 

man samtidigt har någon som kan sköta den.  

Efter samtalet ägnade vi oss åt sysslorna för dagen. Jag skypade med Saliko i Finland, som jag gjort 

flera gånger. Det hördes också som om vi satt i samma rum. Vi försökte ta vara på de soliga timmarna 

i trädgården. Vi misstänker att vintern kan vända sig från utomhus-sommarvärme till mer vinteraktigt 

väder. Solvärmen vill man "slicka" i sig. På kvällen åt vi hemlagad squashsoppa, lagad i den 

märkvärdiga tyska apparaten. Soppan värmde gott i det svala inomhusklimatet.  

Vi ska försöka hitta ytterligare några gamla diabilder, kanske en del som är "överförda" till cd-skiva.  

 

16/6 

Dagen började med myndighetskontroll. Den sedan länge utlovade kontrollen av hur man ska lyckas 

drunkna i poolen i trädgården inleddes klockan 11. En inspektör kom och kontrollerade att alla dörrar 

och fönster var igenskruvade, vilket Pär-Johan ägnat sig åt vid flera tillfällen under veckan. Resultatet 

av skruvandet blev bland annat att dörrarna slog igen med så hårda smällar att man trodde att 

glasrutorna i dem skulle gå sönder. Det inspekterades och inspekterades och det blev nästan 

godkänt, men det visade sig att en garagedörr också måste skruvas igen. Hon ska komma tillbaka om 

fyra veckor för att undersöka att detta verkställts. Pär-Johan berättade att hon lämnat några 

intressanta informationer efter sig: om man stoppar en liten fisk i poolen så är det ingen pool längre 

utan en damm. I en sådan är det tillåtet för både fisk och barn att drunkna. Man kan också från 

början ha en damm i sin trädgård, även i den är det tillåtet att drunkna, även om man är ett barn. Det 

är bara just i en pool man inte får drunkna, utan måste låsa och skruva igen alla fönster och dörrar på 

huset, så man inte kan ta sig ut i trädgårdens pool, för att drunkna. Det är också tillåtet att drunkna i 

floden som flyter fram inte långt från huset. Kontrollanten lämnade ytterligare ett gott råd efter sig. 

Man kommer ju bara vart fjärde år för att kontrollera att huset är låst och igenskruvat. Om det skulle 

vara så att husets invånare inte gillar att vara inlåsta på detta sätt, så är det ju ingen som märker det 

under att de fyra åren passerar. Pappan till dessa knepiga regler måste ha varit i Sverige på 

studiebesök! Naturligsvis skruvar Pär-Johan bort alla hinder, när kontrollanten avviker. 



 

Dagen fortsatte med besök hos Pär-Johans tandläkare. Väntsalen var enklare och striktare än 

hemma. Flera tandsköterskor kom och hälsade på honom, som på en gammal vän. Även jag blev 

invävd i den vänliga hälsningen. När jag satt och väntade på att Pär-Johan skulle bli behandlad kom 

tandläkaren ut och sa "Hur mår du?" på svenska, vilket han just lärt sig av sin patient. Det verkade 

vara en mycket trevlig stämning på tandläkarmottagningen.  

Sedan blev det bråttom att handla mat och åka hem till kvällens övningar, som även innebar 

lektioner i svenska. Dessförinnan åt vi stekt flundra, sparris och broccoli och en bit Cadbury rom-

russinchoklad till efterrätt. Dagens "arbete" slutade inte förrän framåt klockan 10. 
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Den första vinterlika dagen med gråväder och kraftig vind. Men vi hade bestämt att idag skulle vi 

göra en av våra utfärder och vi hade bokat bord på en restaurang i Swan Valleys vindistrikt, som Pär-

Johan provat ut. Swan Valley är en bred dalgång, som säkert var bädd för en väldigt bred och mäktig 

flod en gång i tidernas begynnelse, eller i varje fall i Australiens begynnelse. På vägen dit håller man 

på med bebyggelse av olika slag, hus, industrier och stora motorvägar. Överallt där de grävde såg 

man djupa hål och höga berg av sand. Man kunde inte förstå hur stora vägar för en mängd snabb 

trafik skulle kunna byggas på sand. Även brofästena vilade på sand. Man följer alls icke råden i Bibeln: 

"Bygg ej ditt hus på lösan sand". Man må hoppas att allt inte rasar ner i någon avgrund. Alldeles intill 

den nybyggda vägen, såg man bushen som tidigare täckt all mark. 

 

När man passarat förortsbebyggelsen fylldes dalen av böljande, gröna kullar. Vi körde förbi små 

gårdar med de typiska australiensiska husen med breda utskjutande tak som skyddar både mot den 

värmande solen på sommaren, men tyvärr även mot den värmande solen på vintern, vilket ger kyliga 

hus. Nu var alla fält fulla av vingårdar, där vinrankorna stod i jämna rader. Plantornas löv skiftade 

mellan gult och grönt. Dessa mängder av vingårdar ger nog hård konkurrens för vinodlarna i Europa. 

Swan Valley bjöd på ett mycket vackert landskap. Varje rad av vinplantor påbörjades och avslutades 

med stora rosenbuskar i olika färger. Detta för att skydda rankorna från diverse ohyra. 

Vi kom fram till vingården "Sittella" som hade en underbar utsikt över kullar och vinodlingar. Sittella 

är en speciell australiensisk liten fågel. Från bordet såg vi en massa små fåglar som flög runt bland 

vinplantorna. Solen började titta fram och det hela såg paradisiskt ut. Enligt nätet hade vi blivit 

utlovade att man skulle servera kängurukött, men servitrisen berättade att de slutade med det i 

fredags! Vi åt "snapper", något som enligt den stora problemlösaren Google på svenska heter blåfisk, 

trots att den är röd utanpå. Ja, allt är lite upp och nedvänt här. Vi fick trösta oss med underbar 

efterrätt, en dadelkaka med sås och glass, och en "knäckstruva" med jordgubbar, cointreauglass och 

passionsfruktssås. Även varmrätten var vällagad och god även om den frånvarande kängurun gjorde 

oss besvikna. 

Efter den långa lunchen promenerade vi längs vinrankorna i kvällssolens sken, innan vi avslutade 

besöket på chokladkompaniet, ett verkligt chokladtempel, där man fick smaka allt möjligt. Choklad 

för 400-500 kronor kilot! Vi smakade på den goda chokladen, men köpte ingen. 

På resan hem mötte vi både regn och trafikstockningar. 
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En hemmadag med lektioner, städning, tvättning av lakan till en ny gäst m.m. 

Man kunde äta lunch utomhus, men vi fick regn flera gånger under dagen och på kvällen kom ett 

kraftigt åskväder. 

Jag fick vara med på svensklektionen, där Pär-Johan och jag fick var sin elev. Jag fick Eva, som pratade 

riktigt bra svenska och vi hade ett trevligt samtal om en massa ämnen, som rörde språk och 

invandring och en del annat intressant. Vi pratade bland annat om horoskop och det visade sig att vi 

båda är "tvillingar", så vi pratade mycket båda två. Det var en trevlig kväll. Lektionen höll på ända till 

klockan åtta.  
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Glad midsommar på er alla!  

Pär-Johan och jag åt inte sill och potatis idag, utan lax och avocado (som är väldigt lyxigt här) och lite 

annat smått och gott. Vi lunchade på poolkanten i solsken och milt väder intill nyutslagna blommor 

på liljorna och nyutslagna vita blommor på busken (som ingen vet vad den heter), som vi satt intill. 

Det förvånar mig att det slår ut nya blommor under midvintern. Ja, all natur, alla växter och djur här 

är förvånande för en nordbo. Samtidigt satt man i Stockholmstrakten och frös och tittade ut på allt 

folket, som sprang hem från midsommardansen i regn och storm! 
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Här Down Under är allt lite upp och nedvänt. Det regnar på natten och inte under firandet. Regnar 

det på dagen, så är det just när firandet är slut och man står utanför bilen. Vi firade midsommarfest 

idag, för idag var det lördag och ledig dag, så att folk kunde komma. Det var ganska många små barn 

med föräldrar där. Det är bra att unga föräldrar förstår att det är viktigt för barnen att ge dem 

föräldrarnas hemspråk och traditioner. De klädde en midsommarstång med blommor och grönt och 

dansade kring den. De unga föräldrarna kunde sånger och rörelser bättre än de, som dansade i 

Tyresta kunde. Där var det väldigt många invandrare och det är också bra att de får lära sig det nya 

landets traditioner. 

Jag fick hälsa på "Miss Maud" (Pär-Johan presenterade mig för många, som han ju känner). Hon 

flyttade till Australien för omkring 50 år sedan. Några år därefter startade hon Svenska klubben i 

Västra Australien. Hon har under årens lopp gjort mycket, för att hålla liv i svenska traditioner, 

midsommar, Lucia, nationaldagen, kräftskiva och adventsbasar. Hon sade till mig att Pär-Johan har 

gjort mycket för att hålla liv i de svenska traditionerna och språket. Kul att höra. 

 

När man såg ut över folksamlingen så var kanske hälften "svenskar" och den andra hälften "partners" 

från Sydamerika, Sydafrika, Asien och Australien. Det var lite som en esperantokongress och det var 

en bra känsla att kärleken kan koppla samman människor i världen istället för att slå sönder världen 

och varandra. Jag pratade med några om hur de upplevde att leva i Australien i stället för i Sverige. 

Svaren var naturligtvis av lite olika slag, men de flesta föredrog verkligen att bo i Australien. De 

menade att det var lättsammare att bo här. Någon menade att barnen fick större utrymme i Sverige 

än här, vilket enligt henne var bättre. 



Efter all dans med "björnen sover", "små grodorna", "raketen", tipspromenaden och allt som hör till, 

bänkade vi oss vid bordet, för att äta sill och nypotatis, vår typiska midsommarmåltid, som somliga 

alltid skrattar åt (men tänk det var maten man åt en gång i tiden). Jag pratade en del med 

mexikanskan (en av Pär-Johans elever), som bott i Frankrike, Norge, Australien, och som nu ska flytta 

till Norge igen med sin svenske man. Man må hoppas att all denna migration gör världen bättre och 

mer förstående! Hon tyckte att mörkret i Norge = i norr, inte är så njutbart. 

Tjocka moln drog upp kring huset, när festen avslutades. När vi efter 30 meter kom fram till bilen 

öppnades himlens kranar. Det är verkligen plötsliga och häftiga skurar här. Efter en stund visade sig 

en regnbåge på himlen och när vi var hemma var det hela över. Likaså midsommarfirandet för i år. 
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Sommarsolståndet har timat ("hänt" för yngre människor). Den längsta dagen och den kortaste 

dagen har passerat. Därför måste vädret här visa upp att det kan ordna till lite vinter, eftersom det ju 

är midvinter. Det är ett ord som ännu så länge inte har passat in på väderleken. Men idag var det 

storm, kanske något man nästan kan kalla för tropisk. Vinden rev i trädkronorna, alla löv som skulle 

eller kunde falla av, föll av, stora blomkrukor med palmer eller andra växter ramlade omkull. Plötsligt 

drog en himmelsk hand ner en stor grå rullgardin och minuten efter öppnades kranen och regnet 

öste ner. Hela dagen bjöd på omväxling mellan häftiga vindar och kraftiga regnskurar. Det var 

fascinerande att sitta i soffan innanför fönstret och se det dramatiska vädret. Vid solnedgången drogs 

rullgardinen bort och himlen färgades i violett och gult och visade att solen inte försvunnit för alltid, 

utan tänker vända tillbaka. Jag reser norrut snart, men solen påbörjar sin resa söderut. 
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När vi på morgonen såg vad stormen åstadkommit konstaterade vi, att alla löv som skulle falla nu 

ligger på marken, men en hel del träd har alla sina löv kvar. Under mina veckor här har en massa 

knoppar och nya blommor slagit ut. Igår var det riktigt kallt utomhus, ja även inomhus, för det är 

springor vid dörrar och fönster. Idag sken solen, man kunde frukostera utomhus. Behövde man mer 

värme kunde man räfsa löv, både på marken och på pooltäcket. Efter olika uppgifter både i trädgård 

och inomhus tog vi en promenad längs Canning River och njöt bl.a. av alla gråa och vridna 

trädstammar. 

Jag kämpar som en god elev med att lära mig en massa saker på mobiltelefonen. Mitt i alltihop 

ringde Dionisia från Sverige och visade att mina övningar lyckades. Vi pratade och skrattade som om 

vi satt i samma rum! OTROLIGT! 
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Det är midsommarafton på riktigt. Det är också halvårsfödelsedag för Pär-Johan. Vi firade den på 

skoj, åt Thaimat och såg Jurassic World av Stephen Spielberg. Tänk! Det kanske är en "fredsfilm", den 

kanske i viss mån bygger på Bröderna Lejonhjärta. Men man må verkligen hoppas att vår framtid på 

jorden inte ska behöva gå igenom alla hemskheter, som filmen lyckades prestera. Må vi lyckas såsom 

mänsklighet, avvärja att förstöra vår värld och istället använda den som en fredsfilm, som kan leda 

oss på bättre, fredligare vägar. 

 



24 – 25/6 

Nu börjar vistelsen i Australien närma sig slutet. Idag har vi städat och tvättat och förberett för 

kommande gäster. Det är fint och varmt väder de här dagarna. Jag följde med Pär-Johan till Perth för 

att följa med honom på sjukhuset för hans diabeteskontroll. Det var intressant att få följa med in. 

Doktorn gav honom en hel timmas besök. Alla prov var bra. Vi promenerade lite i stan. Man har 

faktiskt lyckats ganska bra med att "väva" ihop gammalt och nytt. Gammalt är ju faktiskt inte mer än 

knappt 200 år. Det var kvar en hel del av de viktorianska husen, några sammanbyggda med moderna 

hus, några med moderna hus i bakgrunden eller längre bort på samma gata. Det stora torget Forrest 

Place kände jag igen från ett tidigare besök. Runt det finns det fullt av restauranger, butiker med 

souvenirer och konst och pendeltåget som går nästan direkt hem till Pär-Johan. Tåget följer Swan 

River, så det är en vacker resa. Vi satt på torget en stund och njöt av sol och stadsliv. Skolan slutade 

just för dagen, så torget var fullt av skolungdomar i uniform och stora, tunga ryggsäckar. Vi kände oss 

som riktiga turister! 

Vi åkte hem, åt och var beredda att ha svensklektion. Paul och Eva, som kan prata ganska bra blev 

uppdelade mellan Pär-Johan och mig. Jag hade intressanta samtal, först med den ene och sedan med 

den andra om mat, olika språk och diverse saker. 

Enligt väderrapporten verkar det bli soliga dagar resten av veckan. Vi ska strax sova efter avslappning 

i massagestolen, för att kunna njuta av det fina vädret från tidig morgon. 

 

26 – 27/6 

Det känns konstigt att vakna sista hela dagen innan jag ska åka hem från Pär-Johan. Vi åt frukost i 

trädgården, men tyvärr var både tidning och mobil fulla av hemska nyheter om världen. Det gjorde 

det ännu ledsammare att tänka på att från och med imorgon så kommer vi inte att träffas på ett och 

ett halvt år. Vi har haft mycket roliga och intressanta dagar tillsammans. Jag har sett en hel del av 

Pär-Johans dagliga liv och det var intressant. Vi har sett en massa löv falla och som vi räfsat upp. Vi 

har sett en massa nya blommor som slagit ut under min vistelse här trots att det är vinter. Vi har ätit 

mandariner som vuxit och mognat i trädgården. Citronträdet har varit fullt av mogna citroner som vi 

har använt när vi har ätit lax. Vi har sett Södra korset på stjärnhimlen. Månen vilar halv på 

himlavalvet. Vi har tillsammans sett en massa diabilder från forna dagar. Vi har både lett över dem 

och känt nostalgi. Ja tiden går, livet rullar förbi. Det har varit en innehållsrik månad, som har passerat 

snabbare än man kunde föreställa sig. 

Sista eftermiddagen, som var solig och härlig, tillbringade vi vid floden, som sakta flyter fram genom 

landskapet. Vi gjorde något, som LCHF-are egentligen inte får göra, VI ÅT GLASS. Vi tyckte att vi skulle 

kunna ta ett "snedsteg" så här i sista ögonblicket. Det finns många vackra promenadvägar längs 

floden. Det finns också många vackra hus, stora, lyxiga och en del "överdrivna", men också en del 

riktigt eleganta med vacker utsikt över floden och alla dess båtar. På kvällen hade vi tänkt att äta på 

Pär-Johans nya stamrestaurang, men där var så mycket folk, trots att han beställt bord, så vi föredrog 

att se hur det var på en annan, men det slutade med att vi tog mat med hem från en mexikansk 

restaurang. I min mat var det några mycket nyttiga frön, enligt vad personalen sade. Det blev något 

gott och även nyttigt efter glassen. Det var lugnt och skönt att äta i lugn och ro hemma. 



I morgon ska jag till flygplatsen och åter ge mig iväg på den långa, långa resan, som jag inte tycker 

om. Nu kommer det inte att stå någon Pär-Johan och vänta på flygplatsen när jag landar. Ingen 

kommer att stå där. Ingen kommer att säga, frukosten är färdig! Ska vi äta i trädgården? Man 

kommer att få prata med sig själv (utom om man pratar i telefon eller Skype). Tur att det kommer att 

dyka upp nya saker att göra. 

Tack Pär-Johan för en härlig månad! Tack för allt roligt vi har gjort! Ha det bra fortsättningsvis här i 

Australien! 

Tack till er som stått ut med att läsa min reseberättelse! 

Kerstin skrev under juni månad 2015  

 


